APRMS Relaties met Benin

datum

Q8FEB.1977

CO
b.

C ( CFO ) nr. :

37

d.d.

d.

8 FE3.1977

Aan

Betreft

: Commando training in Benin

Bijl.:

Van
werd op 13-1-77v
vernomen dat 'in de Partij Revolutionnair/Siwa Lima,,
de mogelijkheden worden onderzocht om circa 50 commando's naar Benin te zenden voor een militaire
training welke circa twee maanden zal duren. Wat de
bestemming van deze groep is na voltooiing van de
training, hangt volgens
'
af van de omstandigheden,
t
Het ligt in de bedoeling dat
de
leiding van deze eenheid op zich zal nemen. Welke
commando's hiervan deel uit gaan maken staat nog ni'ei
vast, er zal een strenge selectie worden toegepast.
Naar verluidt zullen de kosten van verblijf etc. in
Benin geheel worden gedragen door de regering aldaar,
V.w.b. de reiskosten, sprak over een enkele rei
deelde hij mede dat de partij deze kosten n.a.v/, voo:
haar rekening zal nemen.
Noot rapp.: Dat TAMAELA geld nodig heeft blijkt uit
een'bekendmaking van de partijleiding
welke is opgenomen in het maandblad
"Kandjoli" van dec. «76.
Hierin wordt gesteld dat elke Z.Molukker
die prijs stelt op terugkeer naar de
Molukken, in het bezit dient te zijn van
een door de partij-leiding afgegeven "pa
poort". Dit document zal echter alleen
worden verstrekt aan hen die hun "belasting" (RMS) hebben voldaan, hetgeen uit
de bijgehouden registers zal moeten blij
ken.
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16HIÏÏ1977

b.

d.

C (CFO ) nr.:
Aan

:

CFB

Betreft

:

Plannen TAHAELA-organisatie t.a.v. Benin.

Bijl.:

Op 18.1.77 werd
het volgende vernomen.
Nadat Generaal TAMAELA in de Afrikaanse staat Benin gehoor
heeft gekregen voor zijn strijd voor een onafhankelijke
HMS, is zijn organisatie momenteel druk doende met het
maken van plannen om deze strijd op korte termijn te realiseren.
Details hieromtrent zijn nog niet bekend geworden, maar in
grote lijnen is men het volgende van plan:
Molukse commando's, alsmede Holukkers uit andere organisaties die zich hiervoor aanmelden, zullen in de eerste helft
van dit jaar naar Benin vertrekken om aldaar een militaire
- commando - opleiding te krijgen, waarna zij op de Molukken ingezet kunnen worden. Daarmee zal dan de daadwerkelijke vrijheidsstrijd eindelijk een feit zijn.
Dit voor wat betreft het militaire gedeelte; het politieke
aspect van deze zaak zal voor rekening van de staat Benin
komen*
Benin heeft zich - aldus
- volledig achter de HMSstrijd van Oeneraal TAMAELA gesteld. Weliswaar is dit land
de enige die hierbij op de voorgrond treedt, maar er zijn
meerdere socialistische landen, die steun hebben toegezegd
zonder dat hier publiciteit aan gegeven is. In dit verband
werden de namen genoemd van Comm. China, Vietnam en
Cambodja, evenwel zonder verder commentaar.
Het feit, dat Benin een Marxistisch-Leninistische koers
vaart speelt geen rol wanneer het er om gaat het gestelde
ideaal te kunnen verwezelijken. Van de kapitalistischeWesterse wereld krijgt men geen steun, zodat men derhalve
wel verplicht is om zich te wenden tot de socialistischeen Derde Wereld landen. Voor Benin kan het dan nog van
(politiek)-belang zijn om, voor het oog van de wereld en
terwille van de wereldopinie, te bereiken wat een rijk en
Westers land, i.c. Nederland, niet gelukt is.
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datum

M ƒ//
2

8 m\7

CO
b.

C (CFO ) m.: "VH^^

d.

*d. 1'.

Aan

:

CF

Betreft

:

Generaal TAMAELA - Benin

Bijl.:

Voor ƒ 10T> per exemplaar wordt onder de TAMAELA-aanhangers
een uitgave verkocht van het periodiek Kandjolie waarin
is opgenomen een uitgebreid verslag over TAMAELA's bezoek
(en geboekt succes) aan Benin.
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ACD /

J 3&/T J

datum

24ME11977

CO
b.

c(

d.d.

ME11977

Aan
Betreft

d.

TAMAELA naar Benin.

Bijl.:

Van
het navolgende vernomen:

werd op 18-4-1977

"President" TAMfiËLA is met enkele niet met name genoemde
personen naar de republiek Benin gereisd. Verwacht wordt
dat hij met enkele vooraanstaande (regerings) personen
naar Nederland zal terug keren om met hen de herdenking
van de proclamatie van de, EMS op 25 april a.s. bij te
wonen* Onder de ZuidmoluKkers is grote belangstelling
voor de gasten uit Benin". Zelfs leden van de BP/KPK
hebben te kennen gegevpn eerst naar Nijmegen te zullen
gaan.
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ACD
datum

H OK11977

CO

d.

b.

C ( CFO ) nr.:

Aan

: CFB

Betreft

: TAMAELA in Benin.

dd

1 3 O KT. 1977

Bijl.:

-Qjo 23-0-1977 werd
vefimmesw-

O

het volgende

"Generaal" TAHAEJJL .»» «445 "Min.van BuZa"
verblijven óp o,et ogenblik ^n Benin.
Over de vorderingen^an TAMAELA m.b.t. zijn "buitenlandse
betrekkingen" deelde
mede dat er zaterdag 20 augustue
j.l. in Moordrecht een bijeenkomst is geweest welke daartaee verband hield. Deze vergadering was bijeen geroepen
i.v.m. een "belangrijk project" waarmee TAMAELA bezig zou

o
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zijn en waarvoor veel geld nodig was. In verband met het
belang dat daarmee was gemoeid, kon niet over dat project
worden gesproken.
Op de aanwezigen werd een beroep gedaan in de wijken geld
in te zamelen en er bij een ieder op aan te dringen hun
belastinggelden te voldoen. Zij die in gebreke blijven
zullen hiervan de gevolgen ondervinden als de bevrijding
van de RMS een feit is geworden. Betrokkenen zullen niet
in het bezit worden gesteld van een RMS-paspoort waardoor
geen terugkeer mogelijk ie naar de RMS.
Volgens
haast een ieder zich nu om de achterstallige
belasting te voldoen.
V.w.b* de stemming onder <L» commando's deelde bron mede
dat het voorzover hij h*€ kon overzien rustig was.
De "Min.van Def.!
heeft kortelings een schrijven doen uitgaan waarin alle leden van de TAMAELA-groepering worden gewaarschuwd zich te onthouden van gewelddadigheden daar dit slechts afbreuk doet aan de inspanningen van "Generaal" TAMAELA.
deelde in dit verband mede dat zij als gevolg van de
recent plaats gehad hebbende acties hun steunpunt in
Oostenrijk hadden verloren.

ACD

w * ~^f

datum

^r •*• '

2 1 MOV 1977

CO
b.

C ( CFO ) nr.:

d.d.

d.

>J 8

Aan

:

Betreft

: Huisvesting JlfÜAëLA in Benin.

Bijl.:

Op 5.10.1977 werd
het volgende vernomen.
In Benin hebben gen. ÏAMAeLA en zijn mensen de beschikking
over een pand (waarschijnlijk 3 verdiepingen) liggende in
de diplomatenwijk van de hoofdstad.

Het gebouw is de vroegere Amerikaanse ambassade.
Hen moet gewoon huur betalen.
Van de staat uit wordt gezorgd voor bewaking.en beveiliging
Ook heeft generaal TAMAeLA de beschikking gekregen over
een dienstauto met chauffeur.
De generaal en zijn mensen hebben aldaar een diplomatieke

status (dus ook een dio3*>mati«k visum).

301A10 - 506622*

1) Zo nodig andere rubricering aangevenDistr.:

Bijlagen):

Afschr.:

BO:

geen

Betreft: Informatie mbt.zuidmolukkers.

Bernomen werd dat 21 Zuidmolukse jongeren zich momenteel in
Benin zouden bevinden voor "opleiding" en "oefening". Een alhier bekende Suidmolukkers zou daaromtrent bericht uit Benin
hebben ontvangen.

200 A 03

Van 9 t/m 16 januari 19?8 heeft er in 3enin een conferentie
plaatsgevonden, waarbij ook het Zuidmoluks Bevrijdingsfront
SIWA-LIMA aanwezig was.

C (CFO ) nr.:
Aan

:

Betreft

:

T/
/
CF

•"•

2 3 tWH 1978

TAHAELA-organiaatie.

Bijl.:

Op 10.1.78 werd
vernomen.

het volgende

Van
vernam bron, dat de TAMAELA-organisatie zeer veel verwacht van het nieuwe jaar. "Dit wordt het
TAMAELA-jaar", aldus
Deze positieve verwachting is geheel gebaseerd op de vertegenwoordiging van de TAMAELA-organisatie in Benin. Ken
verwacht dat nog dit jaar de eerste jongeren een guerillaopleiding zullen volgen in Benin. Deze opleiding hebben
de Zuidmolukse jongeren nodig om t.z.t. via Singapore de
Molukken te infiltreren.
In het Pattimuragebouw in Assen heeft bron uit verschillende
gesprekken met Zuidmolukse jongeren aldaar opgemaakt, dat
men steeds positiever tegenover de activiteiten van
TAHAELA aan kijkt. De Zuidmolukse jongeren vinden dat - in
tegenstelling tot MANUSAHA - TAMAEJ.A openlijk laat zien
(middels film en bladen; waar*«« Jlij mee bezig is. Bovendien blijkt dat TAMAELA fcok resultaat heeft behaald.
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datum

22MEI1978

* * ^5^ ^^ ^

CO

d.

b.

/
C ( CFO ) nr.:
Aan

:

Betreft

:

—-

«>-"-""•"

dd'

2 2 M 2 ! 1378

Vestiging Zuidmolukkers in Benin.

Bijl.:

Van
het navolgende vernomen:

werd op 16->19?8

deelde mede dat het niet uitgesloten moet worden
geacht dat er zich een aantal Zuidmolukkers uit Nederland
in Benin gaat vestigen. E.e.a. in afwachting van een
definitieve terugkeer naar de Molukken als de RMS is ger<
aliseerd.
De Zuidmolukkers zouden zich in Benin meer thuis voelen
dan in Nederland omdat bedoeld land v.w.b. klimaat etc.
vrij veel gelijkenis vertoont met de Molukken.

301A10 - 504622*

ACD

datum 22MEI1978
CO
b.

J_
C(CFO

) n r .:

d.d.
ff^*ciTl\n

Betreft

:

CF'3

: Terugkeer drie Zuidmolukkers uit

Benin

Bijl.:

Van

werd 'op 16-3-1978

het navolgende vernomen:
Na een verblijf van enkele, maanden in IJ^nin zijn drie
Zuidmolukse jongeren
kortelings ïn Nederland teruggekeerd.
Zij maakten aldaar deel uit van de staf van.TAMAELA.
Hun werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit ordonnansdiensten en onderhoud van het gebouw waarin de staf is
ondergebracht* Het dragen van uniform was verplicht gesteld en zij moesten constant ter beschikking staan van
TAMAELA. Zij hadden weinig waardering voor de strenge
discipline waaraan zij waren onderworpen.
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ACD

datum

22MEM978

CO

b.
d.d.

d.

2 ? ^ P ] 1P7P,

Tamaela-bijeenkomst te Zeist
Bijl.:

Op 30-3-1978 werd
volgende vernomen:

het

De f i l», die op de Tamaela-bijeenkomst te Zeist (10-3-78)
werd gedraaid, betrof een congres van socialistische staten t.g.v, de herdenking/viering van het 5-jarige bestaan
van de Harxistische-Leninistisoh geregeerde staat Benin.
Ook de Tamaila-organisatie was hiervoor uitgenodigd.
Op de film kon je zien
dat de RMS-vertegenwoordigers door de vertegenwoordigers van o.m. Cuba,
DDR, USSR etc. met groot gejuich werden begroet.
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Logboek CFB
Nummer:

Ontvangen van;

Dienst

:-

Naam

:_

Door

:.

Betreft:

AC D
datum O 5 JAN. 197 9

BVD..
;

Tijd

TAMAELA

*

6-12-78

;. 1V15 UUr

b.

Gezien door:

HBVD

PHBVD

HC

PHC

Bericht:

vernam van een lid van de TAMAELA-groepering dat
het stoffelijk overschot van "generaal" TAMAELA zeer
waarschijnlijk niet naar Nederland zal worden overgebracht.
De leiding van de ÏAÏiAELA-oreanisatie zou daarop tegen zijn.

Ac t i e

Logboek CFB
Nummer:

Ontvangen van:

ACD

/V/1410

datum O 5 JAN. 197 9
Dienst :

. 5-12-78

Naam

:

Door

i_GJ?_Q/

CO
b.

Tijd :

d.

Gezien door:

Betreft:

Overlijden van 1. TAMA3L1

HBVD

PHBVD

HC

PHC

Bericht:

Van

tfsrd

ha t volgende vernomen:

- Het is niet bekend wanneer het stoffelijk overschot van ÏAHA3LA
in Nederland aankomt.
- De vertraging schijnt het gevolg te zijn van administratieve problemen in Benin.
- 3enin aou hebben voorgesteld om TA11A.3LA in Benin te begraven,
hetgeen door de familie van T.iMASLA is afgewezen.
- De "minister van Defensie" van de TAHASLA-groepering heeft aan
het ministerie van Buitenlandse Zaken een garantie gegeven
van ƒ 20.000,- om op de:ie manier eventuele financiële problernendie da overbrenging :net zich mee kunnen brengen, het hoofd
te bieden.
- Je groep die TAMAÜLA in Benin vergezelde wordt vrijdag 8 december
a.s. in Nederland terug verwacht
- M.b. t. de uitvaartdienst werd bekend dat er S tfagers in uniform
en een erewacht van 12 conrnando's eveneens in uniform zullen
optreden.

Ac t i e

GEMEENTEPOLITIE APELDOORN.
I N L I C H T I N G E N D I E N S T : Verbinding 31.

/v//

nummer: 11212.
8 december 1978.
datum

datum 1 2 OEC 1978

b.

Aan; Het Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst,
t.a.v. Hoofd BOP,
's-Gravenhage.
Datum bericht: 8 december

Evaluatie :
Betreft: Overlijden

1978.

Bi jlage(n) : -

I.J.TAMAELA.
Haar aanleiding van het overlijden van de Zuidmolukse

leider generaal Isaac Julius TAMAELA, die in de Afrikaanse
staat Benin aan een hartaanval is overleden, werd dezerzijds
het volgende bekend:
Tamaela bezocht op 25 november j.l. te Cotonou een culturele manifestatie, waarbij ongeveer 60 Zuidmolukse Jongeren
uit Nederland aanwezig varen. Kort na de manifestatie werd hij
onwel en werd behandeld door een Cubaanse arts.
Op 26 november had hij het voornemen een receptie op de
Cubaanse ambassade bij te wonen. Dit werd hem om gezondheidsraden afgeraden door de Cubaanse arts. Op 27 november overleed
Tamaela.
Direct na het bekend worden van zijn overlijden, kwamen
in Vaassen "gezaghebbende Zuid-Molukse leiders", waaronder
Hanusama, bijeen. De volgende dag werd P.20.000. naar Benin
overgemaakt als dekking van de kosten voor het transport en
de lijkbezorging van het stoffelijk overschot.
Als opvolger van Tamaela worden de namen genoemd van
en

. Tevens wordt er gesproken over mo-

gelijke R.M.S.-activiteiten na de 16e december 1978.
"EINDE".

1) Tenzij andere rubricering vereist.
200A37M

Logboek CFB

Dienst :

ACD /y//yyi

Nummer:

Ontvangen van:

datum l I D f C l 9 7 B

BVD

Naam

:

Datum:

Door

:

Tijd :

Betreft: overlijden I»TAMASLA

50-11-78
Uur

CO

d.

b.

Gezien door:
HBVD

PHBVD

HC

PHC

Bericht:
13ekend geworden is dat op maandag 2? novefcer 19?8 I. TAMAELA
is overleden in de Westafrikaanse staat BENIN.
Het ligt in de bedoeling dat het stoffelijk overschot van
TAMAELA op zaterdag 2 december a.s. o}; Schiphol zal arriveren.
De begrafenis zal waarschijnlijk op dinsdag 5 december-in
Vaassen

plaatsvinden.

Nog onduidelijk is het of de begrafenis met militaire ear zal
geschieden, danwei dat op Schiphol een erewacht zal worden
gevormd.

Ac t i e

TO-1APOM

ACD

datum

O 9 JAN. 197 9

CO

b.

C(CFO ) nr.: X Y / ^ 7

d.d.

Aan

: CPB

Betreft

: Activiteiten Tamaela-groepering

.1979

Bijl.:

Op Hf-11-1978 werd
volgende vernomen:
Binnenkort zal
vertrekken, oa
wonen. Het zou
Oa de reis te
zamelingsactie
Hoet afstaan.

301A10-729017F-89

het

een groep Tauaela-aanhangers naar Afrika
daar een culturele Manifestatie bij te
gaan OH 3 groepen van elk 12-15 nan.
kunnen financieren wordt er thans een ingehouden, waarbij elk werkend lid ƒ 250,-

ACD

datum

2 4 JAN. 1979

CO

b.

d.d.

C ( CFO ) nr.:
Aan

:

Betren

:

2

d.
9

H

•, S t- ,
J

,

"^
u ; 'J

Molukkers in Benin

Bijl.:

Op 18-12-1978 werd
het volgende
vernomen:
heeft
een bezoek gebracht aan Benin. Hij maakte dbel uit van de
grote groep Molukkers, die tijdens de dood van TAMAeLA
in Benin vertoefde.
heeft voor deze reis ƒ 1500,- moeten betalen. In
Benin belden ze op kosten van de regering van dit land.
Volgens
wordt er door de bevolking van Benin veel
belangstelling getoond"of de Molukse zaak.
Op het vliegveld werden ze met veel enthousiasme ontvangen. Er werden zelfe Molukse liederen gezongen. Ook
voor de radio van Benin worden regelmatig Molukse liederen gespeeld.
Tijdens het bezoek werd de groep eenmaal bezocht en toegesproken door de president en minister van buitenlandse
zaken van Benin.
Na de dood van TAMAjLA kwam de regeringsleider van Benin
aJe een der eersten de groep condoleren.
Ook de vertegenwoordigingen van verschillende socialistische landen in Benin hebben later hun condoleance
overgebracht.
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ACD
datum

2 ! f' til. ' lso O

CO

d.
C(CFO )nr.

8

Aan

CFB

Betreft

Groep

d-d-:

21 FEB.1989

Info:

Bijl. :

16-1-1980

werd

het volgende vernomen:

De regering van Benin h**^ besloten om de diplomatieke banden met
de regering TAMAeLA te •»egT
De reden hiervan is, dat nen de voormalige TAMAeLA-groepering te
verdeeld vindt en dat tnen in Nederland eerst orde op zaken moet
stellen. De contacten zijn echter niet geheel verbroken.
is niet meer gerechtigd orn de ambassade van Benin
te Brussel te betreden, maar wel kan zij het kantoor in Benin als
voorheen Ijqgruiken. Zij is daar dan ook regelmatig aanwezig en zij
zou een p^lregeld contact onderhouden met de president van Benin,

